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Tramitação Legislativa 

 
-O processo legislativo orçamentário segue regras próprias que o 
distinguem do processo legislativo ordinário. Trata-se, portanto, de 
um processo legislativo especial, com uma série de regras 
específicas estabelecidas pela Constituição Federal, tais como: 
apreciação conjunta pelas duas Casas do Congresso, restrições às 
emendas parlamentares, limite temporal para deliberação, 
vigência limitada, dentre outras. Tudo isso faz do processo 
legislativo orçamentário um modelo peculiar previsto pela Carta 
Magna. 

 
  



Tramitação Legislativa 

 
-Iniciativa: Poder Executivo. A omissão do Chefe do Executivo na 
elaboração das qualquer das três propostas orçamentárias (PPA, 
LDO, LOA) importa em crime de responsabilidade. 
 
  
-Consolidação e envio ao Congresso Nacional: O Poder Executivo 
irá consolidar em uma única peça as propostas encaminhadas 
pelos demais entes que possuem autonomia financeira e 
orçamentária.  

 
  



Tramitação Legislativa 

-Prazo para envio: Esse tema de acordo com que estabelece o art. 
166, §6º, CF, é afeto a Lei Complementar: 
  
Art. 166. § 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo 
Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei 
complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 
  
A despeito da previsão constitucional, ainda não há 
regulamentação a esse respeito, élo o que os prazos para o 
encaminhamento de tais projetos ficam disciplinado pelo disposto 
no art. 35 do ADCT: 

 
  



Tramitação Legislativa 

 
Art. 35. § 2º Até a entrada em vigor da lei complementar a que se 
refere o art. 165, § 9º, I e II, serão obedecidas as seguintes 
normas: 
 
 I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do 
primeiro exercício financeiro do mandato presidencial 
subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do 
encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento da sessão legislativa; 

 
  



Tramitação Legislativa 

 
II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado 
até oito meses e meio antes do encerramento do exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro 
período da sessão legislativa; 
 
III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 
quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 

 
  



Tramitação Legislativa 

 
  

TIPO DE LO Encaminhado ao CN até Devolvida para sanção do PR 

até 

PPA 4 meses antes do 

encerramento do 1º 

exercício financeiro 

22 de dezembro 

(encerramento da sessão 

legislativa) 

31 de agosto do primeiro 

ano do mandato 

LDO 8 meses antes do 

encerramento do 1º 

exercício financeiro 

17 de julho de cada ano 

(encerramento do período da 

sessão legislativa) 

15 de abril de cada ano 

LOA 4 meses antes do 

encerramento do 1º 

exercício financeiro 

22 de dezembro de cada ano 

(encerramento da sessão 

legislativa) 

31 de agosto de cada ano 



Tramitação Legislativa 

-Processo Legislativo: Uma vez consolidada a proposta das leis 
orçamentárias, o Presidente da República encaminhará para 
apreciação do Poder Legislativo. O art. 166 da Constituição Federal 
inaugura as disposições referentes ao processo legislativo das leis 
orçamentárias, nos termos a seguir: 
 
"Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às 
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos 
adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso 
Nacional, na forma do regimento comum. 
§ 1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e 
Deputados:  

 
  



Tramitação Legislativa 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste 
artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente 
da República; 
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas 
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e 
exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem 
prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e 
de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58". 
§ 2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que 
sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo 
Plenário das duas Casas do Congresso Nacional. 

 
  



Tramitação Legislativa 

 
 
-Comissão Mista: Um dos traços mais marcantes que diferenciam o 
processo legislativo das leis orçamentárias refere-se à existência 
da chamada Comissão Mista Permanente. A proposta do 
orçamento será encaminhada para analise conjunta das duas 
casas do Congresso Nacional, por meio da Comissão Mista formada 
por Senadores e Deputados. Isso só ocorre em matéria 
orçamentária, sendo traço peculiar dessa espécie. 

 
  



Tramitação Legislativa 

 
-Atribuições da Comissão Mista: 
 
a) Examinar os projetos de lei 
b)Emitir parecer sobre 
 -projetos de lei 
 -planos e programas previstos 
c) Fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária 
d) Receber emendas e sobre elas emitir parecer 

 
  



Tramitação Legislativa 

-Emendas ao orçamento: Quando os projetos das leis 
orçamentárias chegam no âmbito do Congresso, submetidos à 
análise pela Comissão Mista Permanente, nesse momento é 
possível aos parlamentares promover alterações nos textos dos 
projetos orçamentários, fazendo-o por meio das chamadas 
emendas parlamentares. 
 
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos 
projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentárias; 

 
  



Tramitação Legislativa 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam 
sobre: 
a) dotações para pessoal e seus encargos; 
b) serviço da dívida; 
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, 
Municípios e Distrito Federal; ou 
III - sejam relacionadas: 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não 
poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano 
plurianual. 
 

 
  



Tramitação Legislativa 

 
  

PPA (art. 63, I, CF) Não sofrerá emendas para o aumento de 
despesas 

LDO (art. 166, § 4º, CF) 
  

Devem ser compatíveis com a PPA  

LOA (art. 166, § 3º, CF) 1)Devem ser compatíveis com a PPA e LDO 

2)Indicação de recursos que suportem a 

alteração, admitidas apenas a anulação de 

despesas 

3)Relacionadas com a correção de erros ou 

omissões 



Tramitação Legislativa 

Por fim, ressalte-se que, embora a competência para a elaboração 
das leis orçamentárias já seja dos Chefes do Executivo de cada 
ente federativo, nos termos do at. 165 da CF/88 ainda é possível a 
alteração das propostas já encaminhadas ao Legislativo, desde, 
contudo, que ainda não tenha sido iniciada a votação, pela 
Comissão Mista Permanente, da parte cuja alteração é proposta. 
Isso é o que expressa o art. 166, §5°, da Carta Magna: 
 
"§ 5º - O Presidente da República poderá enviar mensagem ao 
Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se 
refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão 
mista, da parte cuja alteração é proposta". 

 
  


